
Milé děti,  

určitě se těšíte na Velikonoce. Budete třeba mamince nebo babičce pomáhat s pečením mazanců, 

beránka nebo voňavých perníčků. Obarvíte si vajíčka. Vyzdobíte si svůj pokojíček. Chlapci si upletou 

s tatínkem, dědečkem pomlázku. Doma zavládne sváteční atmosféra.  

 

Přeji Vám krásné a radostné Velikonoce. 

Eva Nedomová                                                                                                             

Český jazyk  

Procvičíme si vyjmenovaná slova.  

Zopakuj si jednotlivé řady vyjmenovaných slov.  Můžeš si u řad vyjmenovaných slov udělat 

dřepy, výskoky, protáhnout se.  

Věřím, že se vám úkol podařil splnit. Dáme se tedy s chutí do práce. 

uč. str. 80 a 81 – přečti si a připomeň si prosím žlutý rámeček, uč. str. 81/5 – ústně, 

odůvodni si pravopis                                                      

uč. str. 82/3, uč. str. 83/6 - budeme si opakovat s vílou Hvězdičkou – piš přes průsvitnou fólii                      

nebo na papír, zkus pracovat samostatně (až budeš mít úkol hotový, oprav si jej)  

Pro kontrolu OPAKOVÁNÍ S VÍLOU HVĚZDIČKOU vám přikládám klíč.                                       

Jak se Ti dařilo? Za odměnu si nakresli lodičku (ozdob si ji velikonočně).  

PS str. 48/1, 2a, 3  

Zvládneš tyto úkoly samostatně? Určitě ano! Používej kartičku vyjmenovaných slov. 

DOBROVOLNÝ ÚKOL: PS str. 48/2b – vyber si jedno zvíře, zjisti o něm něco zajímavého                

a napiš 3 věty.  

Ostrovem VYJMENOVANÝCH SLOV budeme stále proplouvat, je tu tolik k objevování!  

Můžeš zavolat svému kamarádovi. Zeptej se ho, jak se má, a popřej mu krásné Velikonoce. 

 

Psaní – str. 18 – Malujeme vajíčka – můžeš si vybrat 4 řádky -  obtahuj tužkou od začátku 

řádku a pokračuj, ozdob si některá velikonoční vejce, str. 19 – Velikonoční koledy 

 

Čtení – kniha, uč. str. 135, 136  -  zkus se zamyslet nad 3. otázkou  

 

https://seznamte.se/a/velikonocni-svatky-ve-svete-a-tipy-na-barveni-vajicek/


Matematika 

Procvičíme si sčítání a odčítání do 1 000, zopakujeme si pamětné počítání.   

 

uč. str. 87/1 – pozoruj různé typy příkladů, všímej si rozkladů, procvičuj si  

 

Opiš si do sešitu nebo na papír tyto příklady a vyřeš si je (rozkládej si). 

 

     254 + 32 =                 234 – 15 =               

     793 + 15 =                 610 – 25 =  

     406 + 94 =                 896 – 45 = 

     

Vymysli pro své kamarády velikonoční slovní úlohu. Úlohu napiš a vyřeš do sešitu                  

nebo na papír.  

 

Prosím o zaslání slovní úlohy na mail. Kdo nemá tuto možnost, úkol si založí.  

PS str. 25/ 5 – dokonči, PS str. 27/1, 5   

 

Prvouka 

Seznámíme se s obratlovci - uč. str. 54, 55 - Plazi – přečti si, prohlédni si obrázky a 

popovídej si za pomoci učebnice o tom, co ses dozvěděl/a. 

  

 

Můžeš se podívat na ryby a obojživelníky i zde: 

 

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby 

 

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/obojzivelnici    
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